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Ασκήσεις 

1. Να γράψετε τις επόμενες παραστάσεις έτσι ώστε να αναγνωρίζονται από τη logo. 

α) ���∙�������∙���
���

 β) 2 . 52 + 3 

Υπόδειξη: Ακόμη και αν δε χρειάζονται,  χρησιμοποιήστε 
παρενθέσεις για να καθορίσετε σωστά τη σειρά των πράξεων. 

2. Σας δίνεται ο πίνακας της εικόνας 1 με περιεχόμενο της μνήμης 
RAM. Εξηγείστε τι θα κάνει καθεμία από τις παρακάτω εντολές. 

α. Κάνε “επίθετο (φράση “Το :επίθετο “παιδί) 

β. Κάνε “επίπεδο :επίπεδο – 1 

γ. Κάνε “α :α + :β 

δ. Κάνε “επίθετο λέξη “α :επίθετο  

3. Σας δίνεται ο πίνακας της εικόνας 2 με περιεχόμενο της μνήμης 
RAM. Να σημειώσετε πάνω στον πίνακα τις αλλαγές που θα 
κάνει το παρακάτω πρόγραμμα στη μνήμη RAM.  

Κάνε “μήκος 2 * :πλάτος  

Κάνε “πλάτος :μήκος 

Κάνε “εμβαδόν :μήκος * :πλάτος 

Κάνε “περίμετρος 2 * (:μήκος + :πλάτος) 

4. Ποιον αριθμός θα ανακοινώσει η τελευταία από τις εντολές του 
παρακάτω προγράμματος: 

Κάνε  “α “1 
Επανάλαβε 10 [κάνε “α :α + 2] 
ανακοίνωση :α 

5. Να γράψετε διαδικασία που θα δέχεται ως είσοδο ένα επίθετο π.χ καλός και θα εμφανίζει 
μήνυμα σε πλαίσιο κειμένου όπως το επόμενο: Εσύ είσαι καλός. Εγώ όμως είναι πιο καλός. 

6. Να γράψετε διαδικασία που θα δέχεται ως είσοδο ένα ουδέτερο ομαλό επίθετο π.χ χαμηλό 
και θα εμφανίζει μήνυμα σε δύο γραμμές ενός πλαισίου κειμένου όπως το επόμενο:  
Συγκριτικό βαθμός: χαμηλότερο  
Υπερθετικός βαθμός: χαμηλότατο 

Υπόδειξη: Θα χρειαστείτε τη διαδικασία λέξη λέξη-1 λέξη-2.  

7. Να γράψετε διαδικασία που να υπολογίζει το εμβαδόν ενός τριγώνου. Η διαδικασία να 

Μνήμη RAM 

Διεύθυνση Περιεχόμενο 

επίθετο ψηλό 

επίπεδο 8 

α 9 
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Εικόνα 1 

Μνήμη RAM 

Διεύθυνση Περιεχόμενο 

μήκος 50 

πλάτος 30 

εμβαδόν 400 

περίμετρος 160 

Εικόνα 2 
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δέχεται ως εισόδους τα απαραίτητα δεδομένα. 

8. Να γράψετε μία διαδικασία που θα υπολογίζει το εμβαδόν ενός τριγώνου. Η είσοδος των 
δεδομένων να γίνεται ένα προς ένα από το πληκτρολόγιο ως απάντηση σε παράθυρο 
διαλόγου που μας προτρέπει γι’ αυτό. 

9. Να γράψετε μία διαδικασία που θα ζητάει δεδομένα για ένα ορθογώνιο και στη συνέχεια 
θα το σχεδιάζει, θα υπολογίζει το εμβαδόν του και την περίμετρό του και θα κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα σ’ ένα πλαίσιο κειμένου.  

10. Να γράψετε διαδικασία που θα δέχεται ως είσοδο έναν αριθμό και θα επιστρέφει ως 
αποτέλεσμα στην εντολή που την καλεί το κύβο ενός αριθμού. Χρησιμοποιώντας τη 
συνάρτηση αυτή δώστε μία εντολή για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα της πράξης 253 + 1. 

11. Να γράψετε  διαδικασία που θα τυπώνει σε πλαίσιο κειμένου την προπαίδεια ενός 
αριθμού. Η διαδικασία να έχει όνομα προπαίδεια και να δέχεται ως είσοδο τον αριθμό. 

12. Να γράψετε  διαδικασία που θα τυπώνει σε πλαίσιο κειμένου την προπαίδεια των αριθμών 
από το 1 έως το 10.   

13. Να γράψετε  διαδικασία που θα σχεδιάζει ένα ορθογώνιο. Η διαδικασία να δέχεται ως 
είσοδο τα μήκη των πλευρών. 

14. Να γράψετε  διαδικασία που θα σχεδιάζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Ο χρήστης να εισάγει τις 
διαστάσεις των κάθετων κατά την κλήση της διαδικασίας. 

Υπόδειξη: Η πρωτογενής διαδικασία τοξεφ αριθμός επιστρέφει τη γωνία θ της οποίας η 
εφαπτομένη ισούται με τον αριθμό. Η γωνία θ παίρνει τιμές –π/2 < θ < π/2. 

15. Να γράψετε  διαδικασία που θα σχεδιάζει ένα παραλληλόγραμμο. Η διαδικασία να δέχεται 
ως είσοδο τα μήκη των πλευρών και μία γωνία μεταξύ διαδοχικών πλευρών. Ποια πρέπει 
να είναι είσοδος στη διαδικασία για να σχηματισθεί ρόμβος πλευράς 50 και με γωνία 60°; 

16. Να γράψετε μία διαδικασία που θα σχεδιάζει τη σκάλα του σχήματος 3. Η διαδικασία να 
δέχεται ως είσοδο το πλήθος των σκαλοπατιών και το μήκος 
του. Το μήκος και ύψος των σκαλοπατιών έχουν λόγο 3 : 2 

17. Η σκάλα του σχήματος 3 είναι προς τα δεξιά. Να τροποποιήσετε 
την προηγούμενη διαδικασία ώστε να σχηματίζει, ανάλογα με 
την επιθυμία μας που εκφράζεται ως είσοδος στη διαδικασία, 
σκάλες και προς τα αριστερά.   

18.  Να γράψετε μία διαδικασία που θα σχεδιάζει ένα το σπιτάκι του 
σχήματος 4.  

19. Να γράψετε μία διαδικασία που θα σχηματίζει έναν οικισμό από 
σπιτάκια όπως αυτό της προηγούμενης άσκησης. Τα σπιτάκια να 
βρίσκονται στο ίδιο δρόμο ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο και να 

Εικόνα 3 

Εικόνα 4 
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απέχουν απόσταση ίση με το μισό του μήκους τους.    

20. Γράψτε μία διαδικασία με όνομα κύκλος που θα σχεδιάζει έναν κύκλο και θα δέχεται ως 
μεταβλητή έναν αριθμό που θα καθορίζει το μέγεθος  του κύκλου. 

21. Τι θα συμβεί αν τρέξουμε την εντολή πολύγωνο 360 1 του 
παραδείγματος 27; 

22. Να γράψετε μία διαδικασία που θα λέγεται πολυτετράγωνο και θα 
σχεδιάζει τετράγωνα όπως αυτά της εικόνας 21 που έγινε με την 
εντολή πολυτετράγωνο 5 50. Η πρώτη είσοδος να δίνει τον αριθμό 
των επαναλήψεων και η δεύτερη την πλευρά του μικρότερου 
τετραγώνου. Τα υπόλοιπα τετράγωνα να έχουν πλευρά διπλάσια, τριπλάσια κ.ο.κ του 
αρχικού τετραγώνου. 

23. Το σχήμα της εικόνας 22 έχει σχηματισθεί με περιστροφή ενός 
τετραγώνου που επαναλήφθηκε 60 φορές έτσι ώστε η χελώνα να 
επανέλθει στη θέση από την οποία ξεκίνησε. Να γράψετε την 
διαδικασία που προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα. 

24. Να εξηγήσετε τι υπολογίζει το παρακάτω πρόγραμμα: 

Κάνε “άθροισμα “0 
Κάνε  “ν “1 
Επανάλαβε  5[ 
 κάνε “άθροισμα :άθροισμα  + :ν 
 κάνε “ν :ν + 1 ] 
ανακοίνωση :άθροισμα 

25. Δίνεται η παρακάτω διαδικασία, που υπόσχεται πως όταν καλείται επιστρέφει την απόλυτη 
τιμή ενός αριθμού.  

Για έλεγχος  
 Ερώτηση [Πόσων  χρονών είσαι|;|] 
 Αν απάντηση < 18 [ 
  Τύπωσε [Είσαι ανήλικος.] 
  Τύπωσε (φράση [Θα ενηλικιωθείς σε ] 18 – απάντηση “χρόνια) 
 Αν απάντηση > 17 [ 
  Τύπωσε [Είσαι ενήλικος.] 
  Τύπωσε (φράση [Ενηλικιώθηκες εδώ και] απάντηση – 8 “χρόνια) 
τέλος 

Να εξηγήσετε τι θα δώσει εμφανίσει η διαδικασία όταν δοθεί ως είσοδος η τιμή: 
i. 15 ii. 20 iii. 18  

26. Δίνεται η παρακάτω διαδικασία, που υπόσχεται πως όταν καλείται επιστρέφει την απόλυτη 
τιμή ενός αριθμού. Να εξετάσετε αν η διαδικασία λειτουργεί όπως υπόσχεται:  

Εικόνα 5. Το 
πολυτετράγωνο 

Εικόνα 6. Τι δίνουν ιο 
περιστροφές του 
τετραγώνου! 
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Για ΑπόλυτηΤιμή :αριθμός 
 ΑνΔιαφορετικά :αριθμός < 0  
   [έξοδος :αριθμός] 
  [έξοδος - :αριθμός] 
τέλος 

27. Δίνεται η παρακάτω διαδικασία, που χαιρετά τον χρήστη ανάλογα με το φύλο του: 

Για Χαιρετισμός :αριθμός 
 ΑνΔιαφορετικά :αριθμός = 1  
   [ανακοίνωση [Καλημέρα κύριε]]  
  [ΑνΔιαφορετικά :αριθμός = 2 [ 
      [ανακοίνωση [Καλημέρα κυρία]]  
      [ανακοίνωση [Εσύ είσαι πάλι!]]  
τέλος 

Τι θα δώσει η εκτέλεση της εντολής Χαιρετισμός 0; 

28. Να γραφεί διαδικασία με το όνομα μετατροπή μήκους που θα δέχεται ως είσοδος ορισμένο 
μήκος σε m και τη μονάδα στην οποία θα γίνει η μετατροπή και να κάνει τη σχετική 
μετατροπή. Το διαδικασία να μετατρέπει τα m σε Km, dm, cm και mm.  

29. Να γράψετε μία διαδικασία με όνομα μέγιστος που δέχεται ως είσοδο δύο αριθμούς και θα 
κοινοποιεί το μέγιστο μ’ ένα μήνυμα όπως το επόμενο: Ο μεγαλύτερος από τους αριθμούς 
4, 7 είναι ο 7.  (Προσοχή! Τα σημεία στίξης να είναι μέρος του μηνύματος.) 

30. Να γράψετε μία διαδικασία που δέχεται ως εισόδους δύο αριθμούς και εμφανίζει ένα 
μήνυμα για να μας ενημερώνει αν ο δεύτερος αριθμός είναι διαιρέτης του πρώτου.  

31. Δίνεται η παρακάτω διαδικασία, που μετατρέπει τη θερμοκρασία από βαθμούς Fahrenheit 
σε βαθμούς Celsius : 

Για F2C :F 
 κάνε “C 5 * (:F – 32) /9  
  έξοδος :C] 
τέλος 

Τι ακριβώς θα εκτελέσει η εντολή ανακοίνωση F2C 41. 

32. Να γράψετε μία διαδικασία που θα λέγεται αστέρι, θα δέχεται ως 
είσοδο έναν περιττό ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο από 1 καθώς και 
ένα αριθμός ως μήκος και θα σχεδιάζει ένα αστέρι όπως αυτό του 
σχήματος 20 που έγινε με την εντολή αστέρι 11 100. 

33. Να γράψετε μία διαδικασία που θα δέχεται ως είσοδο έναν φυσικό αριθμό και θα 
υπολογίζει το άθροισμα των φυσικών αριθμών από το 1 μέχρι και αυτόν της εισόδου. Να 
τρέξετε το πρόγραμμα με είσοδο 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000. Τι παρατηρείτε;    

Εικόνα 7. Το αστέρι 
που σχεδίασε η 
εντολή αστέρι 11 100 




